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Безпека для пішоходів, 
комфорт для водіїв

РЕМОНТНІ роботи на вулиці Родимцева не 
здійснювали 40 років – із 1978-го. Капітальне 
оновлення шляху розпочалося наприкінці 
червня й тривало два місяці. Вартість ре-
конструкції – 12 млн грн. 

Цією вулицею їздить і ходить багато 
людей, адже поряд розташований Свято-
Покровський Голосіївський монастир та 
Національний університет біоресурсів та 
природокористування України. 

«На початку тижня ми перевіряли роботи 
з капітального ремонту на вулицях Леонто-
вича та Ярославів Вал у центрі міста. Сьогодні 
ж інспектуємо оновлену вулицю Генерала 
Родимцева у Голосіївському районі. Наше 
місто має бути комфортним, і з дорогами 
європейського рівня. Тож наше ключове за-
вдання – у жодному разі не збавляти темпів 
капітального ремонту столичних автошляхів, 
презентуючи киянам оновлені об’єкти, яки-
ми ми можемо пишатися», – додав Віталій 
Володимирович. 

Так, за словами міського голови, на ву-
лиці Генерала Родимцева замість асфаль-
ту використовували новий покращений 
матеріал – полімерасфальтобетон, який 
довговічніший. Також відремонтували до-
щову каналізацію, аби на проїжджій час-
тині не було підтоплень, встановили нові 
гранітні бордюри. Оновлено на вулиці і 
освітлення – тут змонтували 22 сучасних 
енергозберігаючих LED-світильники. Роз-
мітку на магістралі виконано замість фарби 
з пластику, що робить її стійкішою. Також 
уздовж дороги облаштували тротуар, якого 

не було, і пішоходи були вимушені ходити 
проїжджою частиною. Відтак, за словами 
міського голови, після реконструкції вулиця 
Родимцева стала безпечнішою для пішоходів 
і комфортнішою для водіїв. 

Віталій Кличко нагадав, що за попередніх 
два роки в Києві відремонтували понад 500 
кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 
ще 300 км заплановано оновити цьогоріч. 
Всього ж у Києві близько 1667 км доріг. 

Наразі в активній фазі тривають роботи 
на проспекті Палладіна та шляхопроводі, що 
розташований на цьому проспекті, вулицях 
Заболотного, Сім’ї Кульженків, Алматинській 
(також із ремонтом шляхопроводу). 

Завершуються капремонти під’їздів до 
проспекту Бажана (транспортні розв’язки 
біля станцій метро «Харківська», «Позняки», 
«Осокорки»). 

Сьогодні в рамках дорожньо-будівельного 
сезону 2018 року фінішували ремонтні за-
ходи на бульварі Вернадського, проспекті 
Тичини, вулицях Олени Теліги, Набережне 
шосе, Ярославів Вал, Леонтовича, Назарів-
ській та інших �

 �  Дорожньо-будівельний сезон-2018 оновлює ключові 
магістралі столиці

У мерії обговорювали 
як в місті впроваджують 
реформу «Нова Українська 
Школа» 
Учора в Колонній залі відбулося розширене 
засідання Колегії КМДА. Усі райони столиці 
та відповідні відомства прозвітували про 
стан підготовки закладів освіти міста до 
нового 2018-2019 навчального року та стан 
впровадження реформи «Нова Українська 
Школа», а також про хід будівництва та 
реконструкції шкіл і дитсадків. 

Як відомо, новий навчальний 2018-2019 
рік є визначним для освіти України, оскільки 
у вересні розпочинається повномасштабне 
впровадження Нової Української Школи 
та перехід загальної середньої освіти на 
12-річне навчання. 

Київ з початку року посилено працював 
над тим, щоб 1 вересня майже 34 тисячі 
першокласників розпочали навчання в 
Новій Українській Школі. На впровадження 
концепції держава виділила місту 69,6 млн 
грн субвенції, а саме: 16,3 млн грн на на-
вчання вчителів та 53,3 млн грн на створення 
Нового освітнього сере до вища. Зі свого боку 
для підготовки закладів освіти міська влада 
виділила безпрецедентну суму у розмірі 
більше 150 млн грн. 

Київ – єдиний регіон у державі, який 
виділив найбільше коштів саме на впро-
вадження Нової Української Школи, на 
які кожен район активно облаштовує для 
маленьких киян класи та приміщення за-
кладів загальної середньої освіти новими 
партами-трансформерами, «живими під-
логами», сучасними меблями, що можна 
використовувати у навчальному процесі, 
комп’ютерами, дидактичними матеріалами 
та іншим сучасним навчальним інвентарем. 
Для вчителів створюють сучасне робоче 
місце, обладнане необхідною комп’ютерною 
технікою. 

«Участь молоді – 
право на зміни» 

Київська влада прагне створити платформу 
діалогу між молоддю та органами місцевого 
самоврядування й представниками міжна-
родних організацій. 

«Платформа, що створюється сьогодні тут, 
є результатом нашої роботи з молодіжними 
організаціями. Ми хочемо співпрацювати з 
активною молоддю, яка має бажання зробити 
свій внесок у розвиток міста, й буде генерувати 
ідеї та реалізовувати їх. Наступним етапом після 
формування платформи стане аналіз сучасних 
проблем столиці та розгляд їх під іншим кутом. 
І що найголовніше – ми разом шукатимемо 
шляхи їх вирішення», – наголосив учора під 
час конференції «Участь молоді – право на 
зміни» заступник міського голови – секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

За його словами, місто хоче привернути 
увагу молоді до того, що їхня участь у місцевих 
справах, прийняття важливих для громади 
рішень на місцевому рівні у соціальному, 
культурному, економічному та політичному 
житті є дуже важливою. Зокрема планується 
співпраця в рамках Європейського тижня 
місцевої демократії, який цьогоріч спрямо-
ваний саме на залучення молоді до процесу 
прийняття рішень.

íîâèíè

Учора мер Києва Віталій Кличко 
перевірив після капітального 
ремонту вулицю Генерала 
Родимцева у Голосіївському 
районі. На ділянці, довжиною 
понад півкілометра, замість 
асфальту застосували 
полімерасфальтобетон, 
який довговічніший. Також 
відремонтовано дощову 
каналізацію, встановлено нові 
гранітні бордюри, 22 сучасних 
енергозберігаючих LED-
світильники. Уздовж магістралі 
облаштували тротуар, якого 
раніше не було, і пішоходи були 
вимушені ходити проїжджою 
частиною.
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 1349/5413 від 19 липня 2018 року

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київськоїміської державної адміністрації)

07 червня 2018 року № 961

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 23 серпня 2018 року № 1526)

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві за № 192/2040 від 28.08.2018

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових 
відходів з урахуванням операцій поводження з 
побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення) виконавцю послуг – 

КП «Київкомунсервіс»
№ Категорії споживачів 

Тариф, грн за 1 куб. м
без ПДВ з ПДВ

1 Населення 108,02 129,62
2 Бюджетні установи 123,03 147,64
3 Інші споживачі 130,11 156,13

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві за № 192/2040 від 28.08.2018

Про внесення змін до Тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів з урахуванням операцій 
поводження з побутовими відходами (збирання, 

перевезення, знешкодження, захоронення) виконавцю 
послуг – КП «Київкомунсервіс»
Розпорядження № 1526 від 23 серпня 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 28 грудня 1992 
року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади», з метою надання послуг на належному рівні:

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Розпорядження виконавчого органу 

 Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)

 21 лютого 2018  року   № 267

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 23 серпня 2018 року № 1525)

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 

за № 191/2039 від 28.08.2018

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових 
відходів з урахуванням операцій поводження з 
побутовими відходами (збирання, перевезення, 

знешкодження, захоронення)

№ Суб’єкт господарювання

Населення Бюджетні установи Інші споживачі

Грн за 1 куб. м

без 
ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

1 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА АЛЬТФАТЕР КИЇВ» 84,87 101,84 92,64 111,17 118,53 142,24

2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ» 80,25 96,30 87,28 104,73 95,56 114,67

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРАМАР РІСАЙКЛІНГ» 79,24 95,09 88,20 105,85 109,16 130,99

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЕЛТІК» 88,23 105,87 95,29 114,34 116,46 139,75

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СПЕЦКОМУНТЕХНІКА» 83,64 100,37 89,01 106,81 121,97 146,36

6 ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» 100,61 120,73 104,06 124,87 124,54 149,45

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» 77,04 92,45 80,65 96,78 97,98 117,58

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРАМАР ЕКО» 82,13 98,56 93,39 112,07 119,66 143,59

9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЕЛТІК ТБО» 88,90 106,68 96,02 115,23 117,39 140,87

10 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦКОМУНТЕХНІКА» 88,77 106,52 94,09 112,91 126,80 152,16

11
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІ-
СТРАЦІЇ) «КИЇВКОМУНСЕРВІС»

106,31 127,57 108,70 130,44 118,28 141,94

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é  Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 

за № 191/2039 від 28.08.2018

Про внесення змін до Тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів з урахуванням операцій 
поводження з побутовими відходами (збирання, 

перевезення, знешкодження, захоронення)
Розпорядження № 1525 від 23 серпня 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 28 грудня 1992 
року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади», з метою надання послуг на належному рівні:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó 
¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 58/923), à ñàìå:

1.1. Ó ïóíêò³ 3.1 ðîçä³ëó 3:
1.1.1. Ó àáçàö³ ïåðøîìó ï³äïóíêòó 3.1.1 öèôðè «30.06.2018» çàì³íèòè öèôðàìè «31.12.2018».
1.1.2. Ó àáçàö³ ïåðøîìó ï³äïóíêòó 3.1.2 öèôðè «30.06.2018» çàì³íèòè öèôðàìè «31.12.2018».
1.1.3. Ó àáçàö³ ïåðøîìó ï³äïóíêòó 3.1.3 öèôðè «30.06.2018» çàì³íèòè öèôðàìè «31.12.2018».
1.1.4. Ï³äïóíêòè 3.1.4 – 3.1.6 âèêëþ÷èòè.
2. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó 

¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 58/923), à ñàìå:

2.1. Ó àáçàö³ äðóãîìó ï³äïóíêòó 5.3.3.11 ï³äïóíêòó 5.3.3 ïóíêòó 5.3 ñëîâà òà öèôðè «1 ñ³÷íÿ 2018 
ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó».

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïîñëóãè ç 
âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðà-
õóâàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè 
â³äõîäàìè (çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêî-
äæåííÿ, çàõîðîíåííÿ) âèêîíàâöþ ïîñëóã – ÊÏ 
«Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 

07 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 961, çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 129/1977, 
âèêëàâøè  ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 01 
âåðåñíÿ 2018 ðîêó.

Ãîëîâà 
   Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâå-
çåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì 
îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè 
(çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, çà-
õîðîíåííÿ), âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
21 ëþòîãî 2018 ðîêó ¹ 267, çàðåºñòðîâàíèõ ó 

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 69/1917, 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 01 
âåðåñíÿ 2018 ðîêó.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 92 (1904), п’ятниця, 31 серпня 2018 р.

Про видачу ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄМЦЮ КОРНІЄНКУ 
ФЕДОРУ ЯКОВИЧУ ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1127 від 3 липня 2018 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року 
№ 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè Ô²ÇÈ×Í²É ÎÑÎÁ² – Ï²ÄÏÐÈªÌÖÞ 
ÊÎÐÍ²ªÍÊÓ ÔÅÄÎÐÓ ßÊÎÂÈ×Ó ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. Ô²ÇÈ×Í²É ÎÑÎÁ² – Ï²ÄÏÐÈªÌÖÞ ÊÎÐÍ²-
ªÍÊÓ ÔÅÄÎÐÓ ßÊÎÂÈ×Ó íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîç-
ðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é 
êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ 
íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ 

îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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РЕКЛАМА Хрещатик
31 серпня 2018 р.

№94 (5145)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Êàøòàíîâà, 8-ã, çàãàëüíà ïëîùà – 22,78 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 369840,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà 
çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà – 1% òà 2%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) -345,81 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà, 34/1 (öîêîëü), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 123,3 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè 
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðà-
õîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 1926540,00 
ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà – 1% (20,0 êâ.ì), 2% (30,0 êâ.ì), 3% (50,0 êâ.ì), 4% (23,3 êâ.ì). Îðåíäíà ïëàòà – 4178,83 ãðí áåç ÏÄÂ 
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 26,45 êâ. ì â áóäèíêó 

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëêîâà,57, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 450970,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 
11%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 4133,89 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî 
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ëàáîðàòîð³ÿ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÍÏ «Öåíòð   ïåðâèííî¿   ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿  äîïîìîãè ¹ 2»
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22, òåë. 434-49-66.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â 

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³-

ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

10,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 
73 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 

íàñåëåííÿ àáî
644,70 1289,40 ð/ð 2600230946101 ó öåíòðàëü-

íîìó â³ää³ëåíí³ ì. Êèºâà ÏÀÒ 
«Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç 

ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó 967,05 1934,10

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» (òåë. 234-91-41)

2*
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

181,9 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 
26 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç 
ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 11634,57 23 269,14

ï/ð 2600230961001 
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 05415852

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü 

êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ 
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, 
âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïå-

ðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà 

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 

íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîç-

òàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ 

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ 
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, 
ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî 
ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ 
òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî 
ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ 
ó äîãîâîð³ îðåíäè.

– *3à óìîâè, ùî îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê çä³éñíèòü ä³¿ 
ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä ³íøîãî òà 
ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ 
îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðåáóäîâó/ðåêîíñòðóêö³þ 
ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ, íà 
ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ (îáëàøòóâàííÿ ñàíâóçëó òà ðóêîìèéíèêà â 
ïðèì³ùåíí³ àïòåêè, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà åëåêòðîåíåðã³¿).

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè 

îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà 

þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ 

òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 
äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè 
îñîáàìè:

– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì 
îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî 
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, 
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè 
àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – 
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó 

(êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ 
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ 
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é 
êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 21.09.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 î 12.00. Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ 
òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó 
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé 
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), 
³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè 
(àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 
– 18.09.2018 äî 17.00 (êàá.509). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, 
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè 
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: 
ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò.– ç 9.00 äî 16.45.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ ²íñòèòóò ì³êðîá³îëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ ³ì. Ä. Ê. Çàáîëîòíîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
²íñòèòóò ì³êðîá³îëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ ³ì. Ä. Ê. Çàáîëîòíîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî ÍÀÍ Óêðà¿íè, ùî çíàõîäèòüñÿ 

íà áàëàíñ³ ²íñòèòóòó òà ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 154.
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²íø³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Áàëàíñîóòðèìóâà÷ó, ç óðàõóâàííÿì ì³ñöü 
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êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè äàíîãî îá’ºêòà.
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äàòè âèõîäó îãîëîøåííÿ. 
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(044) 526-90-06. 
Åmail: ivanova_28@ukr.net
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61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.



МЕГАПОЛІСХрещатик
31 серпня 2018 р.
№ 94 (5145)

4

Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 64197

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
УС

ЕН
КА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У мерії урочисто відзначили День підприємця 

На створення безбар’єрного 
простору в школах місто 
виділило 42 млн грн

Суд наполягає на поверненні громаді землі 
вартістю понад 4,4 млн грн 

«Київводоканал» інформує 
про ситуацію з хлором 

МІНІСТЕРСТВО фінансів України та Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України опрацюють 
питання врегулювання заборгованості перед НАК 
«Нафтогаз», що утворилася у Києві. Відповідне до-
ручення було надане на засіданні Кабміну. Зокрема 
Уряд готовий схвалити і реалізувати всі рішення, які 
дозволять забезпечити столицю енергоресурсами. 

«Мова йде про зміни до відповідної постанови та 
виділення держсубвенції на різницю в тарифах. Це 

дозволить вирішити питання штрафних санкцій, що 
були нараховані «Нафтогазом», та правонаступництва 
боргу. Після цього можемо говорити про відновлення 
постачання гарячої води у місті та оперативні заходи 
з підготовки до опалювального сезону», – заявив 
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Він зауважив, що Київ вітає конструктивну позицію 
Уряду в цьому надважливому питанні, і зазначив, що 
наразі важливо відпрацювати виконання постанови, 
враховуючи існуючу ситуацію  

ЗА ПОКАЗНИКАМИ розвит ку 
малого та середнього підприєм-
ництва у 2018 році Київ є лідером 
серед регіонів України. Про це учо-
ра повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник 
під час урочистого заходу з нагоди 
відзначення Дня підприємця. 

«Ви робите надважливу справу 
для міста – створюєте робочі міс-
ця, ваші підприємства насичують 
товарами внутрішній і зовнішній 
ринки. Усе це сприяє покращен-
ню умов соціально-економічно-
го розвитку столиці, зумовлює її 
прогрес та добробут киян. Бути 
успішним сьогодні означає, перш 
за все, відчувати свою відповідаль-
ність перед родиною, командою 
та громадою. Це також здатність 
діяти ефективно в умовах викли-
ків сьогодення. Сучасний бізнес 
чутливий до будь-яких соціаль-
но-політичних змін, тому саме 
від керівника, від його ділової 

ініціативи та життєвої мудрості, 
залежить успіх не лише підпри-
ємства, а й кожного працівника», 
– зазначив Микола Поворозник. 

Під час заходу він вручив пред-
ставникам столичного бізнесу 
Почесні грамоти та нагороди Ки-

ївського міського голови за зна-
чні досягнення у виробництві 
сучасної конкурентоспроможної 
продукції, а також за активну під-
тримку традицій благодійництва, 
меценатства та соціальної відпо-
відальності  

МІСЬКА  влада виділила по-
над 42 млн грн на облаштуван-
ня пандусів та безбар’єрного 
простору в закладах освіти. Це 
сприятиме розширенню мож-
ливостей інклюзії та успішній 
реалізації освітньої реформи, 
повідомила голова постійної 
комісії Київради з питань освіти, 
науки, сім’ї, молоді та спорту 
Ганна Старостенко. 

«Повага до дітей починається, в 
першу чергу, із забезпечення їхніх 
базових потреб. А коли ми гово-
римо про дітей з особливими по-
требами – це наш першочерговий 
обов’язок. Наразі складно уявити, 
як школи можна було будувати без 
пандусів. Однак сьогодні Києву 
доводиться виправляти ці ганебні 
помилки. Згідно з програмою 
безбар’єрного простору, яку було 
розпочато ще торік, на цей рік 
місто передбачило понад 42 млн 
грн. Наразі найкращі результа-

ти має Деснянський район, де 
безбар’єрний доступ мають усі 
заклади освіти. Зокрема тут об-
лаштовано пандусами 38 освітніх 
об’єктів», – повідомила Ганна 
Старостенко. 

У новому навчальному році 
столиця продовжить розширю-
вати мережу інклюзивних класів. 
Заплановано відкрити 331 клас 
у 92 освітніх закладах. Ще в 23 
школах – додатково 90 спецкласів. 
Також місто вже підготувало для 
навчання особливих дітей 160 
асистентів вчителів. 

Окрім цього, щоб надалі ефек-
тивно працювати з дітьми, які ма-
ють особливі потреби, в кожному 
районі створено 10 інклюзивно-
ресурсних установ нового ґатунку. 
А також проведено конкурс на 
заміщення вакантних посад ди-
ректора ІРЦ. За результатами вже 
призначено керівників у кожен 
центр  

КИЇВСЬКА місцева прокуратура № 3 звернулась 
до Господарського суду міста з позовною заявою 
про розірвання договору оренди та зобов’язання 
товариства повернути територіальній громаді ді-
лянку вартістю понад 4,4 млн грн на вул. Бальзака 
у Деснянському районі. 

Установлено, що у 2006 році з приватним то-
вариством було укладено договір оренди ділянки 
для будівництва та експлуатації торговельного 
комплексу. 

За умовами угоди товариство ще у 2009-му мало 
завершити роботи та благоустрій території. Однак, 
всупереч умовам договору, будівництво на ділянці 
навіть не розпочато. У зв’язку з цим територіальна 
громада позбавлена можливості ефективно планувати 
розвиток цієї території, а мешканці району – мати 
облаштовану рекреаційну зону для відпочинку. 

Вказане є істотним порушенням умов договору та 
підставою для його розірвання. На сьогодні судовий 
розгляд за позовом місцевої прокуратури триває 

СТАНОМ на кінець серпня ПрАТ «АК «Київводоканал» достатньо за-
безпечений хлором, що використовується для знезараження питної 
води. Для подальшої стабільної роботи підприємства було проведено в 
системі ProZorro черговий тендер на поставку 100 тонн рідкого хлору. 

Реагент закуплено за ціною 23 750 грн/т (без ПДВ) при стартовій 
ціні в 33 525 грн/т (без ПДВ). 

Наразі 90% питної води в Україні знезаражується рідким хлором, 
біля 10% гіпохлоритом натрію, частково підприємства використовують 
знезараження діоксидом хлору (Чорноморськводоканал), змішаними 
оксидантами (Івано-Франківськеководотехпром, Коломияводоканал) 
та іншими методами   

Уряд України схвалив рішення щодо виділення 
держсубвенції для врегулювання заборгованості 
перед НАК «Нафтогаз» 

В Молодому театрі відкриють 
40 сезон 

5 ВЕРЕСНЯ О 19.00 прем’єрною виставою «100 років Молодий» 
Київський академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17) на осно-
вній сцені розпочне новий театральний сезон. Вистава-концерт 
присвячена сторіччю Молодого театру Леся Курбаса та в ігровій 
формі розповідає цікаві сторінки історії його заснування. Постанова 
дає відповідь на багато важливих питань – яким має бути театр, 
які його цілі та завдання – так, як про це мріяв Л. Курбас разом з 
іншими засновниками. 

Глядачам розкажуть про вплив Молодого театру Курбаса сторічної 
давнини на розвиток національного українського театру та його 
зв’язок із сучасним Молодим театром. 

«100 років Молодий» – для усіх поціновувачів та шанувальників 
Молодого театру та театру в цілому. Єдина вистава, в якій задіяна 
вся трупа. Автор і режисер постановки – Андрій Білоус  
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